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  درآمد

 اسالمي با مركزيت شهري براساس بازرگاني و روابط ةسيراف در قلب خليج فارس از قرون اولي

تجاري توسعه يافت و بعنوان مركز تجارت بين المللي با دورترين نقاط عالم جايگاه خود را در 

 كيلومتر طولي بعنوان يكي از 7 اين شهر با .رهنگ و تمدن اسالمي تثبيت نمودروند و تكامل ف

 تجارت جهاني و منطقه اي مطرح شد و در دوران ديلميان ةبندرگاههاي مهم راه ابريشم در عرص

 در بررسي عوامل ركود سيراف دالئلي همچون .محل صادرات و واردات در خليج فارس بود

عضدالدوله ، هجوم سالجقه به فارس، آشفتگي اوضاع سياسي و ضعيف شدن آل بويه با مرگ 

م و پيش روي دريا به سوي خشكي 1008 سال ةاز جمله دالئلي كه ديگر وقوع زلزل... اجتماعي و

م بوده است كه به آن پرداخته 1008كه بنظر مي رسد عامل اصلي فروپاشي سيراف تسونامي سال 

  .شده است

 ةتشكيل شده است و ترجم) nami(موج و ) tsu( ژاپني بندرة تسونامي از تركيب دو واژ  

 علت تشكيل آن باال و پايين رفتن كف اقيانوسها و تشكيل .است» موج بندر«لفظ به لفظ آن 

 هر منشايي از جمله زمين لرزه هاي ةسمت باال مي باشد كه ممكن است در نتيجه ستوني از آب ب
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عوامل ديگر ايجاد تسونامي در بعد كوچكتر مي توان به از . باساز و كار كانوني شيب لغز باشد 

  .اشاره كرد... آتشفشان هاي درون اقيانوسي، دريا لغزش، 

معتقد ) 1981(آمبرسز . ارش هايي از اين پديده وجود داردم سيراف گز1008 ةدر زمين لرز  

وده كه در است در سيراف تسونامي رخ نداده است و علت تخريب ناشي از طوفان هاي دريائي ب

. هيچگونه مدرك تاريخي مبني بر وقوع طوفان دريائي وجود ندارد .آن فصل وزيدن مي گيرد

دليل ديگري كه بدان استناد گرديده است و تسونامي سيراف را منتفي مي دانند اينكه بعلت عمق 

 عمق زياد آب موجب پديد .كم آب در خليج فارس ايجاد امواج بزرگ تخريبي مسير نمي باشد

آمدن امواج بزرگ مي گردد و به همان نسبت عمق كم موجب بوجود آمدن امواج متوسط و 

كوچك مي شود كه اثر تخريبي دارند ولي عمق كم آب اثر تخريبي امواج را در وقوع تسونامي 

  .منتفي نمي داند

متري سرعت 900 در عمق .در تسونامي رابطه اي بين عمق آب و سرعت امواج وجود دارد  

امواج بزرگ در .  كيلومتر در ساعت مي رسد 50 متري به 20 كيلومتر مي رسد و در عمق 340به 

 در مجاورت آب هاي اقيانوسي واقع هستند ايجاد مي شود و امواج در سواحلي كه مستقيماً

  .خليج، به نسبت عمق آب و ميزان باال و پائين رفتن كف دريا بستگي دارد

  

  دالئل وقوع تسونامي

 20 متر است و اگر عمق 35ولي عمق متوسط )  متر مي رسد100ارس حداكثر تا عمق خليج ف(

زمان تسونامي   كيلومتر در ساعت در50متر را بعنوان حداقل بپذيريم امواج در ساحل سيراف را 

  . بوده است كه اثر تخريبي فوق العاده دارد

 جوار قرارگيري آن در سيراف با واقع شدن در زون ساختماني ـ رسوبي زاگرس و نيز ةناحي«

  1.» باالئي برخوردار استخيزي نسبتاً گسله هاي فعال از خطر لرزه

به شواهدي از وجود گسله هاي پي سنگي دست يافته شد كه با ) سيراف( خشكي ةدر ناحي«

اين گسله ها در . نقشه هاي گسله هاي پي سنگي تهيه شده از داده هاي مگنتومتري مقايسه گرديد
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گونه حركت و جابجائي قادر به ايجاد زمين لرزه در منطقه سيراف و حومه صورت بروز هر

  2.»خواهند شد

 ريشتر رخ داد كه موجب 5/6اي به شدت   زمين لرزهرافسيدر م ، 1008/ ق398در بهار   

  3.ايجاد امواج و غرق شدن كشتي ها در بندر سيراف شد

جدول بربرين براساس .  ريشتر باشند6ز زمين لرزه هايي قادر به ايجاد تسونامي است كه بيش ا -

(Berberian)) 1981 (ريشتر بوده است5/6م سيراف 1008 بهار ةزلزل .  

 .م سيراف كه مركز آن در خشكي بوده است مردم به دريا پناه مي برند978 ةدر زمين لرز -

بوده و بسياري م دريا نا آرام 1008 ةلعكس در زلزلابنابراين دريا فاقد موج لرزه اي بوده است و ب

 .از كشتي ها درهم شكسته شده اند

 . تن در زير ويرانه ها از ميان رفتند000/10خانه ها ويران شد و حدود «العمري مي نويسد  -

 .»ها كسي جان به در نبردشماري كشتي را غرق كرد، كه از آنموجي در دريا پديد آمد و 

تسونامي كه باعث غرق كشتي ها شده . دهاي العمري به روشني حكايت از تسونامي دار نوشته

 .است

م 1008 ةزلزل( تسونامي بود ةنظر پژوهشگران زلزله براين است كه اين زلزله يك واقع« -

و شدت آن در حدي برآورد شده كه ساكنان اكثر جزاير همجوار، آن را بخوبي احساس )سيراف

 4.»نمودند

 قدرت زياد آن ةدهند م نيز چنان كه بيان گرديد نشان1008 سال ةوقوع تسونامي در زمين لرز« -

 5.» خليج فارس و احتماال در امتداد گسل كازرون ـ قطر بوده استةدارد و كانون جايي در ميان

 عربستان با ة در اثر برخورد صفح(Qatar Fault or Flexure Kazerun)گسل كازرون ـ قطر  -

 باختر شيراز قرار دارد و از گسل دنا در 143kmدر اين گسل .  ايران ايجاد گرديده استةصفح

 فشارهاي ةادام. شمال شروع و تا سواحل خليج فارس و از آن جا به قطر در جنوب مي رسد

ناشي از حركت صفحه اي و تحت فشار بودن منطقه سبب بروز زمين لرزه هاي بسياري از جمله 

 .م سيراف شده است1008 ةزمين لرز
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ترند  ي از شهر سيراف كه به ساحل نزديكتان شناسي معلوم گرديد بخش باسيها در بررسي -

 از جمله لنگرگاه كه نشان مي دهد امواج بعد از زمين . به زير آب رفته استوآسيب شديد ديده 

در آن جا :  ياقوت حموي در قرن هفتم هجري مي نويسد.ور شدند لرزه به ساحل سيراف حمله

 6. اگر كشتي ها بدان جا نزديك مي شدند در خطر بودندلنگرگاهي براي كشتي ها نبود و

 1900 سالهاي ة زمين لرزه در فاصل18نشان مي دهد كه ) 1993(و همكاران  7گزارش مظفري -

 . در بستر خليج فارس رخ داده است كه به احتمال قوي مركز آن درون دريا بوده است1992تا 

 كوه ساختند ةن را بر ويرانه ها بنا نكردند و در دامنهايشا ينكه مردم سيراف خانهيكي از دالئل ا -

 . امواج بوده استةترس از خطر حمل

م 1008 آرام شهر سيراف در بهار سال ةچهر بازسازي انيميشن تسونامي با مشخصات ذيل  

. همراه مجموعه بناهاي ساحلي و كشتي هاي در حال تردد و بارگيري نمايش داده مي شوده ب

 اول كشتي هاي عبوري و لنگر ة خشكي و دريا آغاز مي شود و امواج در وهلتسونامي با لرزش

سيسات  چگونگي تخريب تا.ور مي شود  در هم شكسته و سپس به ساحل حملهانداخته را

  ... .ساحلي و 

  

   پايانينسخ

گيري و افول شهر سيراف به منظور بازسازي و توصيف اين شهر در قرون  پرداختن به عوامل اوج

 اسالمي ة بناهاي معماري دورةاولين نمونه هاي برجست.  چهارم هجري حائز اهميت استسوم و

 . تسونامي تخريب گرديدةدر اين شهر شكل گرفت و به وسيل.... مسجد، بازار، منازل و: شامل

  .بررسي جهت تخريب و شكل آن كمك فراواني به شناسائي عامل تخريب مي كند

  

  ها نوشت پي
مجموعه مقاالت ، »شناسي خليج فارس در ناحية ساحلي سيراف زمين«الدين و ديگران، مقالة  جعفري، سيد محي. 1

  .، سيراف1384 جلد دوم، آبان ماه ، بين المللي سيرافةكنگر
 .همان منبع. 2
 .همان منبع. 3



 

  

161   »بازسازي تسونامي قرن چهارم هجري در سيراف«

  

ك دانشگاه بيني بلند مدت زمين لرزه در زاگرس، مؤسسة ژئوفيزي خيزي و پيش ماني، مانيا، بررسي الگوي لرزه. 4
 .تهران

خيزي بندر سيراف، مجموعه مقاالت كنگرة بين المللي سيراف، آبان ماه  شناسي و لرزه ايزد پناهي، غالمرضا، زمين. 5
  . بوشهر،1384
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